University of Groningen

Macrophages in asthma
Draijer, Christina

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Draijer, C. (2016). Macrophages in asthma: 3 different types, 2 bad choices, 1 solution. [Groningen]:
Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-09-2020

Stellingen behorende bij het proefschrift
Macrophages in asthma
3 different types, 2 bad choices, 1 solution

1. Het type astma wordt gekenmerkt door de disbalans in de
verschijningsvormen van macrofagen (dit proefschrift)
2. Macrofagen in de long zijn in staat zichzelf te onderhouden, waarbij de
bijdrage van monocyten uit het bloed nihil is (Hashimoto, 2013 en dit
proefschrift)
3. Macrofagen in de astmatische long worden aangevuld door “goede”
macrofagen die veranderen naar “slechte” macrofagen (dit proefschrift)
4. Eén macrofaagtype kan tegelijkertijd goed, slecht en lelijk zijn in astma (dit
proefschrift en vrij vertaald naar de “The Good, the Bad and the Ugly”)
5. Het induceren van anti-inflammatoire macrofagen ten koste van andere
macrofaagtypen is een mogelijke nieuwe strategie om astma te bestrijden
met minder bijwerkingen (dit proefschrift)
6. De veranderlijke naamgeving van macrofagen staat oplossen van hun rol in
homeostase en ziekte in de weg
7. Om productiever te werken, moet je je laten leiden door je biologische klok
en niet vastklampen aan de verwachte werktijden
8. De regel voor het aantal fietsen dat je als triatleet moet hebben is n+1,
waarbij n het aantal fietsen is dat je al hebt (vrij vertaald naar Velominati)
9. Met goede kennis van het wedstrijdparcours en je tegenstanders sta je al
met één been op het podium
10. Als het niet op Strava staat, dan telt het niet mee
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